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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a városi helyi akciócsoport megalakításáról  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. április 7-én tartandó soron kívüli nyilvános ülésére  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága regisztrációt 

hirdet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében 

elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD ) megvalósítása érdekében 

létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására. A HACS alakításának feltételeit a 

1303/2013/EU Rendelet 34. cikke (továbbiakban: EU Rendelet) szabályozza. 

 

A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a helyi 

szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, 

mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult helyi közösségek 

elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket.  

 

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása 

feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, pályázatot nyújthatnak be a TOP 7.  

prioritástengely keretében megjelenő két intézkedésre (Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 

fejlesztése, Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva). 

 

A HACS szervezetében a települési önkormányzat, valamint civil szervezetek, egyházi jogi személyek 

(belső egyházi jogi személy) és gazdálkodó szervezetek vehetnek részt. Szükséges továbbá, hogy a 

tagok kifejezzék az együttműködési szándékukat és deklarálják részvételüket a 2014-2020 közötti 

programozási időszak közösségfejlesztési feladatainak ellátásában, szintén a regisztrációs felhívás 

mellékleteként megjelent sablonokban foglaltak alapján (1.számú és 2. számú melléklet). 

 

A fentiek megvalósulásához szükséges megalakítani a városi HACS szervezetet, melyben a közszféra, 

a civil, az üzleti szféra is képviselteti magát, mégpedig a felhívás feltételeinek eleget téve úgy, hogy az 

egyes szférák képviselőinek egyike sem éri el döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49%-ot 

meghaladó arányát, valamint regisztrálni azt az irányító hatóságnál. A regisztrációt követően 

megtörténik a Helyi Közösség előzetes elismerése.  

 

A városi HACS szervezetet egyesületi formában működő „Marcali Helyi Közösség” nevű civil 

szervezet létrehozásával kívánjuk az előzetes elismerést követően biztosítani, amelybe így Marcali 

Város Önkormányzata alapítóként lépne be. 

mailto:polghiv@marcali.hu


 

A szerveződési szándékot és a regisztrációhoz szükséges  dokumentumokat 2016. május 31-ig kell az 

Irányítóhatóság felé benyújtani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a városi helyi akciócsoport megalakítását és az 

Önkormányzat a helyi akciócsoport elismerését követően a Marcali Helyi Közösség egyesületbe 

alapítóként történő belépését! 

 

 

 

Határozat javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a 

következőkről határozott: 

1. Támogatja a helyi akciócsoport megalakítását és az Önkormányzat tagként való részvételét 

figyelemmel a jogszabályokban és Operatív Programokban meghatározott feltételekre. 

2. Határoz a helyi akciócsoport elismerése esetén a megalakuló Marcali Helyi Közösség 

elnevezésű egyesületbe alapítóként történő belépéséről. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert a regisztrációhoz szükséges nyilatkozat és együttműködési 

megállapodás aláírására, a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Marcali, 2016. április 6. 

Dr. Sütő László s.k. 

    polgármester 

 

 



 

     A formanyomtatvány az arra megjelölt helyeket kivéve nem módosítható. 

     A formanyomtatványt tintával, nyomtatott nagybetűvel  

vagy számítógéppel kell kitölteni. 
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1. melléklet 

NYILATKOZAT 

 
A ……………………….. Helyi Közösség alapításában való részvételről 

(Közszféra) 

 

2/b számú melléklet 

 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – 7. Prioritása „Kulturális és 

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhíváshoz kapcsolódó regisztrációhoz 

 

 

       Alulírott _______________ (polgármester vagy települési részönkormányzat 

vezetője vagy önkormányzati/állami tulajdonú gazdálkodó szervezet vezetője vagy 

azon társadalmi szerv vezetője, melyben az önkormányzat/állam, illetve ezek által 

tulajdonolt gazdálkodó szervezet tagsági viszony alapján járó szavazati arányának 

nagysága az 50%-ot meghaladja) kijelentem, hogy az általam képviselt 

önkormányzat/társadalmi szervezet/gazdálkodó szervezet alapító tagja kíván lenni a(z) 

_________________ Helyi Közösségnek. A Helyi Közösségben való részvételhez 

szükséges intézkedéseket megteszem.  

 

Vállalom, hogy a Helyi Közösség előzetes elismerése esetén a lebonyolítás 

érdekében az általam képviselt önkormányzat/társadalmi szervezet/gazdálkodó 

szervezet alapítója lesz a megalakuló szervezeti formának. 

 

Elfogadom, hogy az Irányító Hatóság a nyilvántartásba vételi eljárás során 

pótlólagos információt kérhet be.  

 

 

Dátum:………………………….., 2016. ………… hó ………. nap 
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_____________________ 
                                                                                            Cégszerű aláírás 

 

 
Kijelentem, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezetnek nincs lejárt 

esedékességű tartozása, illetve nem áll csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás 

alatt.
1
  

 

 

 
Dátum:………………………….., 2016. ………… hó ………. nap 

 

 

_____________________
Cégszerű aláírás 

 

 

Kijelentem, hogy a regisztrációs közlemény megjelenésének napján az általam 

képviselt gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet a településen székhellyel 

vagy telephellyel rendelkezik.
2
 

 

 

Dátum:………………………….., 2016. ………… hó ………. nap 

 

_____________________
Cégszerű aláírás 

 

                                              
1
 Csak önkormányzati/állami tulajdonú gazdálkodó szervezet esetén írandó alá.  

2
 Csak önkormányzati/állami tulajdonú gazdálkodó szervezet, vagy olyan társadalmi szervezet esetén írandó 

alá, melyben az önkormányzat/állam, illetve ezek által tulajdonolt gazdálkodó szervezet tagsági viszony alapján 

járó szavazati arányának nagysága az 50%-ot meghaladja. 
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          2. melléklet 

 

HELYI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA 

 

5. számú melléklet 

 

Együttműködési megállapodás  
 

 

amely létrejött Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – 7. Prioritása „Kulturális és 

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívása keretében megalakuló helyi közösségek 

nyilvántartásba vételének lebonyolítása érdekében és 

……………………………………………………. Helyi Közösség megalakulása érdekében 

az alábbi tagok között az alábbi feltételekkel: 

 

 

Az együttműködési megállapodás célja, hogy a 

……………………………………………………. Helyi Közösség megalakulásának, a 

nyilvántartásba vétel folyamatának és a helyi fejlesztési stratégia tervezési szakaszának 

sikeressége érdekében az együttműködő partnerek jogait és kötelezettségeit szabályozza. 

 

I. Az együttműködő partnerek 
 

1.1. A felek, a ………………………………………….. Helyi Közösséget az alábbi tagok 

részvételével alakítják meg. 

 

1.2. A megállapodást kötő felek: 

 

Együttműködő partner: 

tagszervezet neve:  

székhely:  

nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:  

képviselő neve:  

levelezési cím:  

Tel/fax:  

E-mail:  

Együttműködő partner: 

tagszervezet neve:  

székhely:  

nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:  

képviselő neve:  

levelezési cím:  

Tel/fax:  

E-mail:  

Együttműködő partner: 

tagszervezet neve:  
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székhely:  

nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:  

képviselő neve:  

levelezési cím:  

Tel/fax:  

E-mail:  

Együttműködő partner: 

tagszervezet neve:  

székhely:  

nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:  

képviselő neve:  

levelezési cím:  

Tel/fax:  

E-mail:  

Együttműködő partner: 

tagszervezet neve:  

székhely:  

nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:  

képviselő neve:  

levelezési cím:  

Tel/fax:  

E-mail:  

Együttműködő partner: 

tagszervezet neve:  

székhely:  

nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:  

képviselő neve:  

levelezési cím:  

Tel/fax:  

E-mail:  

Együttműködő partner: 

tagszervezet neve:  

székhely:  

nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:  

képviselő neve:  

levelezési cím:  

Tel/fax:  

E-mail:  

Együttműködő partner: 

tagszervezet neve:  

székhely:  

nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:  

képviselő neve:  

levelezési cím:  

Tel/fax:  

E-mail:  

(bővíthető)  
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II. Képviseletre jogosult személyek: 

 

2.1. Az együttműködés sikeresség érdekében, a helyi közösség a 2016. …….. hó …. napján 

megtartott gyűlésének …./2016 (……) számú határozatának megfelelően, a 

……………………… Helyi Közösség képviseletére jogosultnak az alábbi szerveztet, annak 

képviselőjét választotta meg: 

 

szervezet neve:  

székhely:  

nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:  

képviselő neve:  

levelezési cím:  

Tel/fax:  

E-mail:  

 

 2.2. A szervezet megbízatása a helyi fejlesztési stratégia elkészítéséig és a nyertes 

akciócsoportok kiválasztásáig szól, azaz 2016. augusztus 31-ig, nyertes pályázat 

esetén a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 

Irányító Hatóságával megkötendő támogatási szerződés aláírásáig. A 

……………………………………. Helyi Közösség vállalja, hogy az előzetesen 

elismert helyi akciócsoport alakításához szükséges szervezeti formát létrehozza. A 

szervezet megbízatása a közösség által létrehozandó szervezet megalakításáig szól.  A 

helyi közösség nyilvántartásba vételének lezárása és előzetesen elismert helyi 

akciócsoport kiválasztása közötti időszakban a közösség összetétele és a közösség 

képviseletére jogosult szervezet személye nem változhat. 

A képviselettel megbízott szervezet feladatai: 

 a helyi közösség megalakítása érdekében a gyűlések megszervezése, gondoskodni a 
jegyzőkönyv vezetéséről, 

 esetleges átfedések esetén az egyeztető megbeszéléseken való részvétel, 

 a nyilvántartásba vételi kérelem elkészítése és benyújtása az Irányító Hatósághoz, 

 a nyilvántartásba vételi eljárást követően a stratégia benyújtásáig legalább 2 
alaklommal gyűlést összehívni, 

 a gyűlésen jegyzőkönyvet készíteni és azt az Irányító Hatóság részére megküldeni, 

 az egyeztető tárgyalások pozitív kimenetele esetén aláírja az egyesülési nyilatkozatot 
a helyi közösség nevében. 

 

2.3. Az együttműködési megállapodás alapján képviseletre jogosult szervezet nem jogosult a 

helyi közösség jóváhagyása nélkül a közösség nevében eljárni. 

2.4. Amennyiben a képviselő feladatait nem teljesíti a fent rögzítetteknek megfelelően, az 

együttműködési megállapodást aláírók 51%-os döntése mellett feladatainak elvégzése alól 

felmenthető. Új képviselő megválasztásáig a képviselő helyettese jogosult a képviseleti 

feladatok ellátására. A helyettes 4 munkanapon belül köteles újabb 

gyűlést összehívni, az új képviselő megválasztása érdekében. 
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III. Az együttműködés működése 
 

3.1. Az együttműködés tagjai megállapodnak abban, hogy a helyi közösség nyilvántartásba 

vétele érdekében valamennyi lényeges kérdésben konszenzusos döntéseket hoznak. 

 

3.2. Jelen szerződés módosítása csak írásban lehetséges, és a módosítás csak abban az esetben 

és meghatározott időpontban lép hatályba, amikor a szerződés módosítását a szerződő felek 

aláírták. 

 

 

IV. Egyéb rendelkezések 

 

4.1. Jelen szerződés a az IH-val megkötésre kerülő TSZ aláírásával hatályát veszti. 

 

4.2. Jelen szerződésből származó bármely vitás kérdés rendezésére – amennyiben az 

együttműködő partnerek közötti egyeztetések békés úton nem vezetnek eredményre – a 

szerződő felek a ……………………………… Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét 

kötik ki. 

 

4.3. Jelen együttműködési megállapodás, mint akaratukkal mindenben egyezőt, szerződő 

felek jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: ……………………….., 2016. ………………………. …... 

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  
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Képviselő aláírása:  

 

Szervezet neve:  

Képviselő neve:  

Képviselő aláírása:  
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